
RUNDT PÅ BANEN HJEMMEPÅGAVE - GOLFREGLERNE



Hjemmeopgaven

• Forkert green

• Unormale baneforhold

• Midlertidigt vand, Areal under reparation (AUR), Gravende 

dyr, Forhindringer

• Lempelsesmuligheder uden straf, lempelsesområder og drop

• Nærmeste Punkt for Fuld Lempelse (NPL)

• Men gerne hele regelgrundlaget☺

Unormalt 

bane-

forhold

Drop

Fairway



FAIRWAY

Vi er tilbage på teestedet. En anden spiller 

slår et skævt slag i retning mod et andet 

hul. Hvad skal man huske at råbe?

Bolden er havnet på en forkert green. En 

forkert green er enhver green, der ikke 

hører til det hul, der spilles.

Regel 13.1f siger: Du skal tage lempelse 

uden straf:

• hvis nogen del af bolden berører den 

forkerte green,

• hvis greenen er i området for stance

eller tilsigtet sving.

Lad os se hvordan man dropper i en 

sådan situation.

Fairway
Fairway er den kortklippede del af banen, hvor bolden er planlagt 

spillet fra på vej mod greenen. Der kan være mange udfordringer 

undervejs.



FAIRWAY

Mulighed uden straf 

(vist for højrehåndet):

• Referencepunkt: 

Nærmeste punkt for fuld lempelse.

• Drop: Punkt + 1 køllelængde – ikke 

nærmere hullet.

Fairway
Fairway er den kortklippede del af banen, hvor bolden er planlagt 

spillet fra på vej mod greenen. Der kan være mange udfordringer 

undervejs.

Hvad er ”Nærmeste punkt for fuld 

lempelse”?

• Det punkt på banen, som er nærmest 

det sted, hvor bolden ligger:

• hvor du ikke længere har nogen 

gene fra den forhindring, du vil 

have lempelse for (boldens leje, 

stance eller tilsigtet sving)

• som ikke er nærmere hullet

• som er i det rigtige område af 

banen.

Vi ser nærmere på begrebet – sammen 

med begrebet ”unormalt baneforhold”.



UNORMALT BANEFORHOLD

Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

Lempelse gives via Nærmeste punkt for fuld lempelse

Unormalt 

bane-

forhold



UNORMALT BANEFORHOLD

Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

Nærmeste punkt for fuld lempelse er et 

referencepunkt, vi bruger, når vi kan få 

lempelse uden straf.

Det er ofte forskelligt for højre- og 

venstrehåndsspillere.

Det bruges, når der er forhindringer på 

banen, som ikke er en del af den normale 

udfordring ved golf – kaldet unormale 

baneforhold – vist på billedet.

Vi kan vælge at spille bolden, hvor den 

ligger, eller vi kan få lempelse uden straf.

Lad os se på situationer og lempelser.

Unormalt 

bane-

forhold



UNORMALT BANEFORHOLD

Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

Midlertidigt vand - procedure for 

lempelse uden straf

1. Indtag stance inkl. valgt kølle, i det 

nærmeste punkt, hvor du ikke længere 

har nogen gene, og som ikke er 

nærmere hullet end det oprindelige 

leje.

2. Markér punkt ud for køllehoved. Det er 

nærmeste punkt for fuld lempelse.

3. Udmål lempelsesområde fra punktet -

1 køllelængde, ikke nærmere punktet 

og hullet og ingen gene.

4. Drop bold heri.

Læs mere i Regel 16.

Unormalt 

bane-

forhold



UNORMALT BANEFORHOLD

Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

Midlertidigt vand i bunker - procedure 

for lempelse uden straf

Man kan også være generet af midlertidigt 

vand i en bunker. 

Man har mulighed for lempelse på samme 

måde som i det generelle område. 

Men der er lidt andre regler involveret for 

droppet:

• Nærmeste punkt for fuld lempelse 

skal skal være i bunkeren.

• Lempelsesområdet på 1 køllelængde 

skal være i bunkeren

• Bolden kan dog også spilles, som den 

ligger.

• Som en ekstra mulighed kan man med 

1 strafslag droppe uden for bunkeren.

Unormalt 

bane-

forhold



UNORMALT BANEFORHOLD

Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

Midlertidigt vand i bunker - procedure 

for lempelse med straf

Med 1 strafslag kan man vælge at droppe 

bolden uden for bunkeren. Her bruges 

Flaglinje-drop.

Flaglinje: Linje fra flaget gennem boldens 

leje (i bunkeren):

• Gå så langt tilbage på linjen, som 

ønsket

• Vælg punkt på linjen og markér med en 

tee.

Drop: Punkt + 1 køllelængde – ikke 

nærmere hullet.

Læs mere i Regel 16.

Unormalt 

bane-

forhold



UNORMALT BANEFORHOLD

Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

Areal under reparation - procedure for 

lempelse uden straf

Områderne er oftest markeret med blå 

pæle, eller blå pæle med grøn top 

(spilleforbud). 

Fra områder markeret med blå pæle og 

grøn top, skal der tages lempelse.

Proceduren er som tidligere vist:

1. Indtag stance uden gene fra forholdet.

2. Markér punkt ud for køllehoved. Det er 

nærmeste punkt for fuld lempelse.

3. Udmål lempelsesområde fra punktet -

1 køllelængde, ikke nærmere punktet 

og hullet og ingen gene.

4. Drop bold heri.

Unormalt 

bane-

forhold



Unormalt 

bane-

forhold

Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

Ikke-flytbar forhindring – foran 

eller bagved skuret

Tegningen viser 2 situationer 

(bold foran og bagved skur). Vi 

tager dem en ad gangen på de 

næste slides.

Der er mulighed for lempelse 

uden straf efter tidligere nævnte 

betingelser (gene for leje, stance, 

sving).

Fremgangsmåde:

• Nærmeste punkt for fuld 

lempelse

• 1 køllelængde, ikke nærmere 

punktet og hullet.

• Vi tager proceduren trin-for-trin
X

X

UNORMALT BANEFORHOLD



Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

UNORMALT BANEFORHOLD

Unormalt 

bane-

forhold

Ikke-flytbar forhindring –

bag skuret

Hvis forhindringen fysisk er til 

gene for stance eller sving –

og nærmeste punkt for fuld 

lempelse er på en anden ikke-

flytbar forhindring (stien):

• Bolden skal droppes på stien og 

derefter vurderer du, om du vil 

spille den derfra.

• Vi ser på proceduren trin-for-trin

• Vil du ikke spille fra stien, tager 

du igen fuld lempelse efter 

samme regel – nu fra stien. 

• Vi ser proceduren på næste 

slide.

X



Et unormalt banehold er:

• Dyrehul (inklusiv opgravet materiale og sporet hen til)

• Areal under reparation

• Ikke-flytbar forhindring (inkl. vej)

• Midlertidigt vand

UNORMALT BANEFORHOLD

Unormalt 

bane-

forhold

Ikke-flytbar forhindring –

ny lempelse

• Vil du ikke spille fra stien, tager 

du igen fuld lempelse efter 

samme regel – nu fra stien.

• Vi ser på proceduren trin-for-trin

• Hvis bolden ligger på green og 

den ikke-flytbare forhindring 

(f.eks. et sprinklerdæksel) er i 

spillelinjen placeres bolden på

nærmeste punkt for fuld 

lempelse.

Der er IKKE lempelse uden straf, 

hvis en ikke-flytbar forhindring er i 

et strafområde.

X



Så fik vi set på situationer med lempelse uden straf og et par 

muligheder for drop – referencepunkter og lempelsesområde.

Nu skal vi gennemgå situationer i områder af banen, hvor vi 

oftest har brug for at tage lempelse med straf.

Og der introduceres også et par ekstra muligheder for drop.

Unormalt 

bane-

forhold

FairwayRough

Straf-

område

Bunker



3. lektion

• Uspillelig bold

• Mistet bold

• Søgning efter bold

• Bold flyttet under søgning

• Out of bounds

• Provisorisk bold

• I gult og rødt strafområde

• Lempelsesmuligheder, lempelsesområder og drop

Rough

Straf-

område

Drop



ROUGH

Rough er den del af banen, som er uden for Fairway – de to 

udgør tilsammen det generelle område.

Rough består af semi-rough, som er klippet langs med fairway, 

men med højere græshøjde og rough, som er endnu længere 

græs og træer, m.m.

Rough



ROUGH

Rough er den del af banen, som er uden for Fairway – de to 

udgør tilsammen det generelle område.

Rough består af semi-rough, som er klippet langs med fairway, 

men med højere græshøjde og rough, som er endnu længere 

græs og træer, m.m.

Er bolden uspillelig?

Vi er tilbage på teestedet. En spiller slår et 

fint slag ud mod busken til venstre.

Mon bolden kan spilles? Vi ser nærmere 

på det. Husk reglerne for lejeforbedring.

Man kan erklære sin bold uspillelig overalt 

- undtagen i et strafområde.

Det er spillerens egen afgørelse.

Lad os se på muligheder for lempelser og 

procedurer for drop.

Rough



ROUGH

Rough er den del af banen, som er uden for Fairway – de to 

udgør tilsammen det generelle område.

Rough består af semi-rough, som er klippet langs med fairway, 

men med højere græshøjde og rough, som er endnu længere 

græs og træer, m.m.

Uspillelig bold - 3 valgmuligheder for 

drop:

• Forrige sted – punkt udpeges (evt. 

skønnet). Udmål område på 1 

køllelængde fra punkt, ikke nærmere 

hullet. Hvis det var på teestedet, må du 

tee op igen overalt på dit teested.

• Flaglinje - linje fra flaget gennem bold 

og vilkårligt langt bagud, inden for 

banen. Vælg punkt på linjen. Udmål 

område på 1 køllelængde fra punkt, 

ikke nærmere hullet

• Sidelæns – udgangspunkt er, hvor 

bolden er. Udmål område inden for 2 

køllelængder fra punkt, ikke nærmere 

hullet.

Rough



ROUGH

Rough er den del af banen, som er uden for Fairway – de to 

udgør tilsammen det generelle område.

Rough består af semi-rough, som er klippet langs med fairway, 

men med højere græshøjde og rough, som er endnu længere 

græs og træer, m.m.

Bold Mistet

En bold er mistet, hvis:

• den ikke findes inden for 3 minutter. 

Hvis nogen kommer til at flytte bolden 

under søgning, genplaceres den uden 

straf,

• eller du har spillet en ny bold derfra, 

hvor den oprindelige blev slået - med 

tillæg af 1 strafslag,

• eller du har udført et slag til en 

provisorisk bold fra et sted, som er 

nærmere ved hullet, end den 

oprindelige formodes at være tabt.

Rough



ROUGH

Rough er den del af banen, som er uden for Fairway – de to 

udgør tilsammen det generelle område.

Rough består af semi-rough, som er klippet langs med fairway, 

men med højere græshøjde og rough, som er endnu længere 

græs og træer, m.m.

Hvad er en provisorisk bold?

En foreløbig bold, der spilles i tilfælde af, 

at den bold, spilleren lige har spillet, kan 

være:

• Out of bounds

• Mistet andre steder end i et 

strafområde.

Det er altid fornuftigt at spille en 

provisorisk bold, hvis man er i tvivl.

En provisorisk bliver bolden i spil, hvis

• du har slået et slag til den fra et sted, 

som er nærmere ved hullet end den 

oprindelige formodes at være mistet,

• eller den oprindelige er mistet.

Hvis den bliver bolden i spil, tælles 

slagene til både den oprindelige og 

provisoriske, og der tillægges 1 strafslag.

Rough



Out of Bounds

Bolden er out of bounds, når hele bolden 

er ude. 

Grænsen går på indersiden af pælene 

mod banen. Pælene står out of bounds.

De hvide pæle må ikke flyttes eller bøjes 

(overtrædelse, 2 strafslag).

Lad os se lidt nærmere på det….

Rough er den del af banen, som er uden for Fairway – de to 

udgør tilsammen det generelle område.

Rough består af semi-rough, som er klippet langs med fairway, 

men med højere græshøjde og rough, som er endnu længere 

græs og træer, m.m.

Rough

ROUGH



Fra Definitionerne:

Banens grænser forlænges både lodret 

opad over jorden og lodret nedad under 

jorden.

En bold er på banen, når nogen del af 

bolden:

• ligger på eller berører jorden eller noget 

andet (som enhver naturlig eller kunstig 

genstand) inden for grænsekanten,

• eller er inde over grænsekanten. 

Når bolden er out of bounds, skal en ny 

bold sættes i spil derfra, hvor det sidste 

slag blev slået. Tillæg 1 strafslag til 

scoren. 

En spiller må stå uden for grænserne for 

at spille en bold på banen.

Rough er den del af banen, som er uden for Fairway – de to 

udgør tilsammen det generelle område.

Rough består af semi-rough, som er klippet langs med fairway, 

men med højere græshøjde, og rough, som er endnu længere 

græs og træer, m.m.

Rough

ROUGH



STRAFOMRÅDE

Et strafområde er enten et område, der naturligt indeholder 

vand, eller et område som komitéen har udpeget og markeret 

som strafområde (R 17).

Din bold er i et RØDT eller GULT strafområde, hvis den ligger i, 

er inde over eller berører en markering – pæl eller linje – som 

markerer området. Markeringerne er inde i området. Er det en 

malet linje, skal den blot berøre ydersiden af linjen for at være i.

Straf-

område



Bold i strafområde, gult

Mulighed – uden straf 

• Spil bolden, som den ligger – der er 

måske tørt. Du må røre bunden af 

strafområdet med din kølle og du må 

fjerne løse naturgenstande.

To muligheder med 1 strafslag: 

• Forrige sted – område inden for 1 

køllelængde fra referencepunkt (evt. 

skønnet), ikke nærmere hullet (evt. 

teested: må tees op overalt inden for 

teestedet)

• Næste mulighed, næste slide

STRAFOMRÅDE

Et strafområde er enten et område, der naturligt indeholder 

vand, eller et område som komitéen har udpeget og 

markeret som strafområde (R 17).

Straf-

område



Bold i strafområde, gult

• Flaglinjedrop

her linje fra hul gennem 

skæringspunkt og vilkårligt langt 

bagud, inden for banen. 

• Vælg referencepunkt på linjen, udmål 

område inden for 1 køllelængde fra 

punkt, ikke nærmere hullet. Drop bold 

heri.

STRAFOMRÅDE

Straf-

område
Et strafområde er enten et område, der naturligt indeholder 

vand, eller et område som komitéen har udpeget og 

markeret som strafområde (R 17).



Bold i strafområde, rødt

Mulighed – uden straf 

• Spil bolden, som den ligger – der er 

måske tørt. Du må røre bunden af 

strafområdet med din kølle og du må 

fjerne løse naturgenstande.

Tre muligheder med 1 strafslag. 

1. Forrige sted – område inden for 1 

køllelængde fra referencepunkt (evt. 

skønnet), ikke nærmere hullet (evt. 

teested: må tees op overalt inden for 

teestedet), og…

STRAFOMRÅDE

Straf-

område
Et strafområde er enten et område, der naturligt indeholder 

vand, eller et område som komitéen har udpeget og 

markeret som strafområde (R 17).



Bold i strafområde, rødt

2.Flaglinjedrop

Her linje fra hul gennem skæringspunkt 

og vilkårligt langt bagud, inden for 

banen. Vælg referencepunkt på linjen, 

udmål område inden for 1 køllelængde 

fra punkt, ikke nærmere hullet

3.Sidelæns drop

Referencepunkt er her boldens 

skæringspunkt ved strafområdet. 

Udmål område inden for 2 køllelængder 

fra punkt, ikke nærmere hullet.

Læs mere om bold i strafområde i Regel 

17.

STRAFOMRÅDE

Straf-

område
Et strafområde er enten et område, der naturligt indeholder 

vand, eller et område som komitéen har udpeget og 

markeret som strafområde (R 17).



4. lektion

• Bunker

• Greenen

• Scorekort

• Handicap

• Spilleformer (stableford/slagspil-maksimum score)

Bunker

Greenen



BUNKER

I bunker (R 12)

Din bold er i en bunker, hvis den er inden for, eller nogen del af 

bolden berører sandet inden for grænserne.

Bunker



Hvad er en bunker

Et specielt forberedt område med sand, 

der ofte er en fordybning, hvorfra 

græstørven eller jorden er fjernet.

Dette er ikke en del af en bunker:

BunkerI bunker (R 12)

Din bold er i en bunker, hvis den er inden for, eller nogen del af 

bolden berører sandet inden for grænserne.

BUNKER

• en bunkerkant eller væg ved 

afgrænsningen af et forberedt område 

bestående af jord, græs, stablet 

græstørv eller kunstige materialer

• alle naturgenstande, som gror eller er 

fastsiddende inden for grænsen af et 

forberedt område (som f.eks. græs, 

buske eller træer)

• sand, som er kommet udenfor grænsen 

af det forberedte område.



!

Den er slået i bunkeren

Øv dig i bunkerspil. Så er mange ting 

lettere. Derudover:

Du må berøre sandet med hånden og 

køllen inden slaget, og du må flytte løse 

naturgenstande og flytbare forhindringer.

Hvis bolden flytter sig i den forbindelse:

• Løse naturgenstande: Bold genplaceres 

og der tillægges 1 strafslag.

• Flytbare forhindringer: Bold 

genplaceres - ingen straf

Bunker

BUNKER

I bunker (R 12)

Din bold er i en bunker, hvis den er inden for, eller nogen del af 

bolden berører sandet inden for grænserne.



Bolden er slået i bunkeren, 

bemærk:

Du må ikke røre sandet umiddelbart 

foran og bagved bolden, heller ikke i 

tilbagesvinget. Du må heller ikke tage 

prøveslag eller på anden måde teste 

underlaget.

Læs mere i Regel 12.

Hvis du erklærer bolden uspillelig i 

bunkeren: Lad os se muligheder på 

næste slides.

Bunker

BUNKER

I bunker (R 12)

Din bold er i en bunker, hvis den er inden for, eller nogen del af 

bolden berører sandet inden for grænserne.



I bunkeren – erklæres uspillelig

Muligheder - der lægges 1 strafslag til 

scoren:

• Spil en ny bold fra forrige sted.

• Drop en bold inden for 1 køllelængde 

fra det punkt på flaglinjen, hvor bolden 

ligger - så langt tilbage som ønsket, 

ikke nærmere hullet. Skal droppes i 

bunkeren.

Bunker

BUNKER

I bunker (R 12)

Din bold er i en bunker, hvis den er inden for, eller nogen del af 

bolden berører sandet inden for grænserne.



I bunkeren – erklæres uspillelig

• Drop en bold sidelæns (2 

køllelængder) fra det punkt, hvor 

bolden ligger - ikke nærmere hullet. 

Skal droppes i bunkeren.

Ekstra mulighed ved uspillelig i 

bunker:

• med et ekstra strafslag (total 2) kan 

en bold droppes uden for bunkeren 

inden for 1 køllelængde fra valgt 

punkt på flaglinjen.

Læs mere i Regel 19.3.

Bunker

BUNKER

I bunker (R 12)

Din bold er i en bunker, hvis den er inden for, eller nogen del af 

bolden berører sandet inden for grænserne.



GREENEN

Greenen R 13

Din bold er på greenen, hvis nogen del af bolden berører greenen, 

eller hvis den ligger på eller i noget, og er inden for grænsen af 

greenen.

Greenen



På greenen - endelig

Det forrige slag fra bagved skuret ramte 

spillerens golfbag, og bolden landede på 

greenen. Intet problem – en bold tilfældigt 

ført ud af retning, spilles derfra hvor den 

ligger uden straf.

• Bolden må markeres, løftes og renses. 

Nedslagsmærker, gamle hulpropper og 

andre skader må repareres (f.eks

mærker fra sko, sten, agern, dyrespor).

• Løse naturgenstande, sand og jord må 

fjernes. Flyttes bolden i den forbindelse 

skal den genplaceres uden straf.

Greenen
Greenen R 13

Din bold er på greenen, hvis nogen del af bolden berører greenen, 

eller hvis den ligger på eller i noget, og er inden for grænsen af 

greenen.

GREENEN



På greenen - endelig

• Man kan også få medspillerens bold 

løftet, hvis man mener, at den er til 

gene eller til hjælp for et slag.

• Når man putter fra greenen, må man 

ikke ramme andres bolde på greenen 

(2 strafslag). Bed om at få den 

markeret, inden du putter.

• Flagstangen må forblive i hullet, når der 

puttes.

Læs mere i Regel 13

Greenen

GREENEN

Greenen R 13

Din bold er på greenen, hvis nogen del af bolden berører greenen, 

eller hvis den ligger på eller i noget, og er inden for grænsen af 

greenen.



Putte med flagstangen i hullet R 13.2a

Du kan beholde flaget i, når du putter. 

Der er ingen straf for at ramme 

flagstangen, der står i hullet.

Putte uden flagstangen i hullet R 13.2b

Flaget kan fjernes, når du skal putte, 

enten før du slår, eller ”ved at få flaget 

passet”. Det betyder, at nogen kan fjerne 

det for dig, inden bolden rammer hullet. 

Så kan du stadig bruge flaget som 

sigtepunkt.

Du skal beslutte dig inden hvert slag, om 

flaget skal blive i eller ej. 

Bold hviler mod flagstang (R 13.2c)

• Hvis nogen del af bolden er under 

greenens overflade, er bolden i hul.

Greenen

GREENEN

Greenen R 13

Din bold er på greenen, hvis nogen del af bolden berører greenen, 

eller hvis den ligger på eller i noget, og er inden for grænsen af 

greenen.



Midlertidigt vand på greenen

• Når bolden er på greenen, har du også lempelse uden straf for et unormalt 

baneforhold på spillelinjen.

• Bolden placeres på nærmeste punkt for fuld lempelse.

• Nærmeste punkt for fuld lempelse kan være uden for greenen, men også i det 

tilfælde placeres bolden på dette, hvis den oprindeligt lå på greenen.

Greenen
Greenen R 13

Din bold er på greenen, hvis nogen del af bolden berører 

greenen, eller hvis den ligger på eller i noget, og er inden for 

grænsen af greenen.

Midlertidigt vand på greenen (R16.1) - lempelse

GREENEN



FØRE SCOREKORT

Det er vigtigt at aflevere et scorekort efter hver runde for at have 

et retvisende handicap. For at få scoren registreret i klubben, skal 

kortet naturligvis udfyldes korrekt.

God Golf



FØRE SCOREKORT

Dit navn, dit medlemsnummer, dine slag og øvrige oplysninger kan være printet 

på kortet. 

• Scoren føres undervejs: Forlad greenen og få scores på plads ved næste 

tee – ikke på greenen. 

• Skriv det antal slag, du brugte. Du kan altid vente med udregning af point til 

efter runden.

• Udfyld alle felter, og sørg for at både spiller og markør underskriver.

Det er vigtigt at aflevere et scorekort efter hver runde for at have 

et retvisende handicap. For at få scoren registreret i klubben, skal 

kortet naturligvis udfyldes korrekt..

God Golf



HANDICAP

Handicap er overordnet set et tal, der udtrykker en spillers 

spillestyrke. Elitespillere har handicaps omkring 0, mens 

begyndere ofte starter med handicap-index 54 eller 72.

God Golf



• Du får tildelt et golfhandicap-index af 

klubben.

• På Konverteringstabellen kan du se, 

hvor mange ekstra slag, du får tildelt i 

forhold til banens par.

• På de næste slides viser vi, hvordan du 

anvender dit golfhandicap til to former 

for spil.

• De indleverede scores udløser løbende 

regulering af dit handicap.

HANDICAP

God Golf
Handicap er overordnet set et tal, der udtrykker en spillers 

spillestyrke. Elitespillere har handicaps omkring 0, mens 

begyndere ofte starter med handicap-index 54 eller 72.



Stableford:

• Form for slagspil, hvor man omregner slag til point

• Du skal fordele dit spillehandicap på de 9/18 huller.

• Har du for eksempel spillehandicap 54, betyder det, at du må bruge tre 

slag mere end par på hvert hul (54/18=3).

• På et par 3-hul må bruge seks slag, syv slag på par 4-hullerne og otte slag 

på par 5-huller for at score 2 point.

• 1 slag mindre giver 3 point, 2 slag mindre = 4 point, osv.

• 1 slag mere brugt giver 1 point, 2 slag mere = 0 point. Der samles op og 

man går videre.

• Får du totalt 36 point, har du spillet til dit handicap. 

• Får du flere point, har du spillet bedre end dit handicap, og bliver 

sandsynligvis reguleret ned til et lavere handicap og får dermed færre slag til 

næste gang. 

Hulspil – spilles om hvert enkelt hul, både mand-mod-mand eller 

som hold. 

Slagspil – spilles som enkeltindivider mod få eller mange andre 

spillere. Scoren på hvert hul noteres.

God Golf

SPILLEFORMER



Slagspil Maksimum score

• En form for slagspil, der sætter en øvre grænse for antal anvendte slag pr. 

hul.

• Maksimum score – Double Par, betyder f.eks., at man maksimalt kan 

spille et Par 3 hul i 6 slag, Par 4 i 8 slag, Par 5 i 10 slag. 

• Er bolden ikke i hul på ”maksimum” slag, samles bolden op og man 

noterer den maksimale, personlige score på hullet.

• Tæl dine slag på hvert hul og skriv scoren.

• Efter runden lægger du dine slag på alle hullerne sammen og trækker dit 

spillehandicap fra. Det er dit nettoresultat, og hvis det er lig med banens 

par, har du spillet til dit handicap. Eksempel:

• Du har brugt 124 slag totalt. Banens Par er 70, dit spillehandicap er 54: 

124-54=70. 

• Er det højere end banens par, har du spillet over dit handicap. Har du spillet 

under, bliver du sandsynligvis reguleret ned til et lavere handicap og får 

dermed færre slag til næste gang. 

Hulspil – spilles om hvert enkelt hul, både mand-mod-mand eller 

som hold. 

Slagspil – spilles som enkeltindivider mod få eller mange andre 

spillere. Scoren på hvert hul noteres.

God Golf

SPILLEFORMER



• Repetition

• E-kurser

• bit.ly/begynder2019

• bit.ly/etiketteregler

• Lommeguiden

• Regelprøven (DGUs hjemmeside)

• /Regler og hcp/Golfreglerne

• Regelprøven

OPSAMLING


